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A) Volg nu de rood-gele markering tot het

klaphek bij de Hoekenbrink (1).

B) Neem vanaf het klaphek de bochtige

betonweg. Ga na de picknickbank het eerste pad

naar rechts en volg de blauwepaaltjesroute.

C) Verlaat na het ven, tussen de percelen 23 en

38, de blauwepaaltjesroute. Ga op de volgende

kruising rechts (tussen percelen 27 en 38) en

rechtdoor over het ruiterpad. Sla linksaf de brede

zandweg in en houd deze aan, over de beek

Tilgrup en rechtdoor bij de kruising met de

Oudewillemsweg.

D) Ga het eerste (schelpen)-pad naar links en

volgde bosrand. Sla na 750 m rechtsaf het bospad

in, loop met de bocht mee, steek het fietspad/

zandweg over en vervolg het bospad. Steek het

fietspad schuin naar links over, naar het klaphek.

E) Ga door het klaphek, steek het fietspad over en

vervolg het pad tussen perceel 231 en de

afrastering. Volg het raster. Ga het eerste pad

linksaf en het op het kruispunt rechtdoor. Steek

de klinkerweg over en ga aan het einde van het

pad linksaf. Loop dit pad uit tot aan het fietspad

en ga hier rechtsaf.

F) Steek de Tilgrup weer over en ga door het

klaphek. Volg de geel-rood-gele markering. Neem

het smalle pad, steek drie kruisingen over tot aan

de T-splitsing. Ga hier rechtsaf de Grensweg in.

Tijd voor koffie!

Ga voor een kop koffie in Hoeve aan de Weg bij

de T-splitsing niet naar rechts, maar naar links.

Alleen in de zomer geopend. Sla bij het fietspad

schuin linksaf. Steek het fietspad over en ga het

Vennen, heide en bos

Wandelen, kuieren of lekker door -

stappen. Het Drents-Friese Wold is bij

uitstek geschikt om de natuur te voet te

ontdekken. Al bij de aanleg van de

bossen zijn tientallen kilometers zandpad

aangelegd, die tegenwoordig veel

mogelijkheden bieden om door de

natuur te dwalen. Zo’n 80 procent van het

Nationaal Park bestaat uit bos, ooit

bedoeld om hout te kunnen oogsten.

Verspreid liggen vennen en kleine

heidecomplexen, zoals het Snoekveen,

het Groote Veen en de Gouden Ploeg. 

In deze kleine gebiedjes leven bijzondere

planten en dieren, zoals de gagel,

zonnedauw en adder.

Over de route
Lengte: 19 km, ca. 5 uur

Start: TIP informatiecentrum, Bosweg 2a, 

7981 LE Diever

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Meppel gaan

bussen naar Diever. Honden: aangelijnd welkom

Routebeschrijving

Het begin van de route is het Informatie -

centrum/TIP. Loop vanuit het Informatiecentrum

over de Bosweg richting het centrum. Houd bij de

T-splitsing links aan, de Ten Darperweg, en sla

meteen tegenover twee café’s linksaf de

klinkerweg ‘Kasteel’ op. Sla vervolgens linksaf de

Groningerweg, in een zandpad dat evenwijdig

aan het fietspad loopt. Steek de asfalt weg over

en vervolg de weg. Loop door tot huisnummer 4

en ga links.



bospad naar rechts in. Steek het ruiterpad over,

ga bij de T-splitsing rechtdoor, door een klaphek,

en steek de weg over. Reken voor dit deel 1 km

extra. Terug naar de route: Steek de weg over,

door het linker klaphek en volg het pad. Ga

steeds rechtdoor tot het fietspad. Steek het

fietspad over en sla rechtsaf. Blijf rechtdoor lopen,

bij de T-splitsing met het bankje kunt u gewoon

rechtdoor. U bent weer bij de Grensweg.

G) Sla het tweede pad linksaf en ga bij de eerste

weg rechts. Houd vervolgens bij een bocht links

aan. Ga bij de T-splitsing linksaf, het eerste pad

vervolgens rechts en houd in een scherpe bocht

het pad links aan tot een kruising met een smal

pad.

H) Vanaf de kruising met het smalle pad houdt u

de gele pijlen in tegengestelde richting aan tot

het informatiecentrum TIP.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Wandelroute Dieverwandeling

Diever

N371
DIEVERZAND

BERKENHEUVEL

OUDE WILLEM

TILGRUP



Onderweg

1. Hoekenbrink

Niet eens zo lang geleden was de Hoekenbrink

een vrij kleine open plek in het bos.

Staatsbosbeheer heeft het omringende bos

gedund en randen opener gemaakt, zodat heide

weer de ruimte kreeg. Veel vlinders van droge,

zandige gebieden zoals het heideblauwtje, de

kleine vuurvlinder en de heivlinder fladderen

boven de heide, vooral in de zomer.

2. Tilgrup

De Tilgrup is een zijbeek van de Vledder Aa. De

beek ontsprong ooit in het veen- gebied van de

Oude Willem. Na de ontginning bleef een rechte

sloot achter, die het landbouwwater moest

afvoeren. Een deel van de beek (bij F) is gerestau-

reerd.

3. Onderduikershol

Een groep Dieverse verzetsstrijders vatte in 1943

het plan op om een goede schuilplaats te bouwen

om onderduikers te kunnen herbergen. In het

dennenbos van Berkenheuvel bouwden zij een

schuilplaats in een onopvallende zandheuvel. De

heuvel werd uitgegraven, een hut werd gebouwd

van dennenstammen en de zandheuvel werd er

weer omheen gelegd in de oude vorm. In het

onderduikershol zaten soms wel twintig

onderduikers verscholen.

Volg de rode pijlen rechts op de kruising naar het

onderduikershol, ongeveer 200 m.

4. Landgoed Berkenheuvel

Landgoed Berkenheuvel was in de vorige eeuw in

particulier bezit. Net als Dieverzand was dit bos

ooit een stuifzandgebied. Dat is nog te zien aan

de vele zandheuveltjes in het bos. Let hier ook op

de ondergroei van de dennen met veel kraai -

heide, maar ook rode en blauwe bosbes.
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